
 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  65/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 a candidata ao CFO/2013 – JULIANA DUTRA 

SCHAEFER MARTINS interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 23 da prova “B”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, 
solicitando, ao final, revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que as alegações da candidata não procedem, pois o art. 21, XXIII, d, da Lei 
Fundamental, segundo o qual compete a União Federal explorar os serviços e 
instalações nucleares de qualquer tipo, exercendo monopólio sobre pesquisa, lavra, 
enriquecimento e reprocessamento, industrialização e comercialização de minérios 
nucleares e derivados, assevera que “a responsabilidade civil por danos nucleares 
independe da existência de culpa”; 

 
1.3 a norma reforça a sujeição do Poder Público à 

responsabilidade objetiva, tem como fundamento a teoria do risco administrativo, de 
modo que, se a União ou outra pessoa de sua administração causarem qualquer tipo 
de dano no desempenho de tais atividades, estarão inevitavelmente sujeitas ao dever 
de reparar os respectivos prejuízos através de indenização, sem que possam trazer 
em sua defesa o argumento de que não houve culpa no exercício da atividade.” 
Carvalho Filho, 25ª edição, pag. 549; 
 

 1.4 segundo Meirelles, 
 

“A teoria do risco integral é a modalidade extremada da 
doutrina do risco administrativo, abandonada na pratica 
por conduzir ao abuso e a iniqüidade social. (...) Essa 
teoria jamais foi acolhida entre nós, embora haja quem 
tenha sustentado sua admissibilidade no texto das 
Constituições da república. Contestamos formalmente 
esse entender, que se desgarra da doutrina acolhida 
pelo nosso Direito e se divorcia da jurisprudência que 
se formou acerca do citado dispositivo constitucional, 
consagrador da teoria objetiva, mas sob a modalidade 
do risco administrativo, e não do risco integral.” 
Meirelles, 38ª edição, pag. 715. 

 
 

  1.5 segundo Melo,  



 
“(...) deve-se incluir também entre as hipóteses de 
responsabilidade objetiva a responsabilidade por 
quaisquer eventos lesivos que resultam do “fato das 
coisas”, isto é, em que o dano proceda de coisas 
administrativas ou que se encontrem sob sua custódia. 
De resto, e como dissemos, no caso de danos 
decorrentes de serviços e instalações nucleares, a 
responsabilidade independe de culpa, conforme 
estabelece o art. 21, XXIII, “d”  da CF/88.” Melo, 29ª 
edição, pag. 1049, 

 
 
 2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

(a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 70/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 a candidata ao CFO/2013 – ANA SÍLVIA RIBEIRO 

AVELAR interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 23 da prova “B”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que as alegações da candidata não procedem, pois o art. 21, XXIII, d, da Lei 
Fundamental, segundo o qual compete a União Federal explorar os serviços e 
instalações nucleares de qualquer tipo, exercendo monopólio sobre pesquisa, lavra, 
enriquecimento e reprocessamento, industrialização e comercialização de minérios 
nucleares e derivados, assevera que “a responsabilidade civil por danos nucleares 
independe da existência de culpa”; 

 
1.3 a norma reforça a sujeição do Poder Público à 

responsabilidade objetiva, tem como fundamento a teoria do risco administrativo, de 
modo que, se a União ou outra pessoa de sua administração causarem qualquer tipo 
de dano no desempenho de tais atividades, estarão inevitavelmente sujeitas ao dever 
de reparar os respectivos prejuízos através de indenização, sem que possam trazer 
em sua defesa o argumento de que não houve culpa no exercício da atividade.” 
Carvalho Filho, 25ª edição, pag. 549; 
 

 1.4 segundo Meirelles, 
 

“A teoria do risco integral é a modalidade extremada da 
doutrina do risco administrativo, abandonada na pratica 
por conduzir ao abuso e a iniqüidade social. (...) Essa 
teoria jamais foi acolhida entre nós, embora haja quem 
tenha sustentado sua admissibilidade no texto das 
Constituições da república. Contestamos formalmente 
esse entender, que se desgarra da doutrina acolhida 
pelo nosso Direito e se divorcia da jurisprudência que 
se formou acerca do citado dispositivo constitucional, 
consagrador da teoria objetiva, mas sob a modalidade 
do risco administrativo, e não do risco integral.” 
Meirelles, 38ª edição, pag. 715. 

 
 

  1.5 segundo Melo,  



 
“(...) deve-se incluir também entre as hipóteses de 
responsabilidade objetiva a responsabilidade por 
quaisquer eventos lesivos que resultam do “fato das 
coisas”, isto é, em que o dano proceda de coisas 
administrativas ou que se encontrem sob sua custódia. 
De resto, e como dissemos, no caso de danos 
decorrentes de serviços e instalações nucleares, a 
responsabilidade independe de culpa, conforme 
estabelece o art. 21, XXIII, “d”  da CF/88.” Melo, 29ª 
edição, pag. 1049, 
 

 2 RESOLVE:  
 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

   (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 72 /13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público 
para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – ALAN WILLIAN DE 

OLIVEIRA GOMES interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito 
oficial da questão 25 da prova “B”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, solicitando, ao 
final, revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que as alegações do candidato não procedem, pois a questão recorrida não tratou de 
exceções ou dos casos especiais, mas da regra geral e nesse sentido, a concorrência é a 
modalidade obrigatória para a compra e a venda de bens imóveis; 
 

1.3 segundo Carvalho Filho, a Concorrência é a modalidade de 
licitação adequada a contratações de grande vulto. Exatamente porque os recursos 
financeiros a serem empregados pela administração são mais elevados, essa modalidade é 
a que apresenta em seu procedimento, maior rigor formal e exige mais ampla divulgação. 
No entanto, a lei exige a concorrência em algumas situações em que não se considera o 
valor, mas a natureza do contrato a ser celebrado. É o caso em que a Administração 
pretende adquirir ou alienar bens imóveis. Carvalho Filho pag. 271, 25ª edição; 
 
    1.4 segundo Meirelles,  
    

“É também obrigatória a concorrência, independentemente 
do valor do contrato, na compra ou alienação de bens 
imóveis e na concessão de direito real de uso, justificando-se 
tal exigência pelo interesse de convocar o maior número 
possível de interessados.” Meirelles, pag. 350, 38ª edição, 

 
 2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

(a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 73/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público 
para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 a candidata ao CFO/2013 – JANUSA SANTOS DE 

ALMEIDA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 25 da prova “B”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que as alegações da candidata não procedem, pois a questão recorrida não tratou de 
exceções ou dos casos especiais, mas da regra geral e nesse sentido, a concorrência é a 
modalidade obrigatória para a compra e a venda de bens imóveis; 
 

1.3 segundo Carvalho Filho, a Concorrência é a modalidade de 
licitação adequada a contratações de grande vulto. Exatamente porque os recursos 
financeiros a serem empregados pela administração são mais elevados, essa modalidade é 
a que apresenta em seu procedimento, maior rigor formal e exige mais ampla divulgação. 
No entanto, a lei exige a concorrência em algumas situações em que não se considera o 
valor, mas a natureza do contrato a ser celebrado. É o caso em que a Administração 
pretende adquirir ou alienar bens imóveis. Carvalho Filho pag. 271, 25ª edição; 
 
    1.4 segundo Meirelles,  
    

“É também obrigatória a concorrência, 
independentemente do valor do contrato, na compra ou 
alienação de bens imóveis e na concessão de direito real 
de uso, justificando-se tal exigência pelo interesse de 
convocar o maior número possível de interessados.” 
Meirelles, pag. 350, 38ª edição, 

 
 2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 
 

(a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  74/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público 
para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – WALISON BARBOSA DE 

ALMEIDA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 25 da prova “B”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que as alegações do candidato não procedem, pois a questão recorrida não tratou de 
exceções ou dos casos especiais, mas da regra geral e nesse sentido, a concorrência é a 
modalidade obrigatória para a compra e a venda de bens imóveis; 
 

1.3 segundo Carvalho Filho, a Concorrência é a modalidade de 
licitação adequada a contratações de grande vulto. Exatamente porque os recursos 
financeiros a serem empregados pela administração são mais elevados, essa modalidade é 
a que apresenta em seu procedimento, maior rigor formal e exige mais ampla divulgação. 
No entanto, a lei exige a concorrência em algumas situações em que não se considera o 
valor, mas a natureza do contrato a ser celebrado. É o caso em que a Administração 
pretende adquirir ou alienar bens imóveis. Carvalho Filho pag. 271, 25ª edição; 
 
    1.4 segundo Meirelles,  
    

“É também obrigatória a concorrência, 
independentemente do valor do contrato, na compra ou 
alienação de bens imóveis e na concessão de direito real 
de uso, justificando-se tal exigência pelo interesse de 
convocar o maior número possível de interessados.” 
Meirelles, pag. 350, 38ª edição, 

 
 2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
  (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 

 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 75/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público 
para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – RENATO SODRÉ CUNHA 

interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da questão 25 da 
prova “B”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, solicitando, ao final, revisão/anulação 
da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que as alegações do candidato não procedem, pois a questão recorrida não tratou de 
exceções ou dos casos especiais, mas da regra geral e nesse sentido, a concorrência é a 
modalidade obrigatória para a compra e a venda de bens imóveis; 
 

1.3 segundo Carvalho Filho, a Concorrência é a modalidade de 
licitação adequada a contratações de grande vulto. Exatamente porque os recursos 
financeiros a serem empregados pela administração são mais elevados, essa modalidade é 
a que apresenta em seu procedimento, maior rigor formal e exige mais ampla divulgação. 
No entanto, a lei exige a concorrência em algumas situações em que não se considera o 
valor, mas a natureza do contrato a ser celebrado. É o caso em que a Administração 
pretende adquirir ou alienar bens imóveis. Carvalho Filho pag. 271, 25ª edição; 
 
    1.4 segundo Meirelles,  
    

“É também obrigatória a concorrência, independentemente 
do valor do contrato, na compra ou alienação de bens 
imóveis e na concessão de direito real de uso, justificando-se 
tal exigência pelo interesse de convocar o maior número 
possível de interessados.” Meirelles, pag. 350, 38ª edição, 

 
 
 2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
(a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 

 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 76/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 a candidata ao CFO/2013 – SUELLEN KÉZIAH BOY 

VIEIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 25 da prova “B”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que as alegações da candidata não procedem, pois a questão recorrida não tratou de 
exceções ou dos casos especiais, mas da regra geral e nesse sentido, a concorrência é a 
modalidade obrigatória para a compra e a venda de bens imóveis; 
 

1.3 segundo Carvalho Filho, a Concorrência é a modalidade de 
licitação adequada a contratações de grande vulto. Exatamente porque os recursos 
financeiros a serem empregados pela administração são mais elevados, essa modalidade é 
a que apresenta em seu procedimento, maior rigor formal e exige mais ampla divulgação. 
No entanto, a lei exige a concorrência em algumas situações em que não se considera o 
valor, mas a natureza do contrato a ser celebrado. É o caso em que a Administração 
pretende adquirir ou alienar bens imóveis. Carvalho Filho pag. 271, 25ª edição; 
 
    1.4 segundo Meirelles,  
    

“É também obrigatória a concorrência, independentemente 
do valor do contrato, na compra ou alienação de bens 
imóveis e na concessão de direito real de uso, justificando-se 
tal exigência pelo interesse de convocar o maior número 
possível de interessados.” Meirelles, pag. 350, 38ª edição, 

 
 2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
    (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 

 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 77/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
  1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – MARCOS GONÇALVES 

DOS REIS interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 25 da prova “B”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que as alegações do candidato não procedem, pois a questão recorrida não tratou de 
exceções ou dos casos especiais, mas da regra geral e nesse sentido, a concorrência é a 
modalidade obrigatória para a compra e a venda de bens imóveis; 
 

1.3 segundo Carvalho Filho, a Concorrência é a modalidade de 
licitação adequada a contratações de grande vulto. Exatamente porque os recursos 
financeiros a serem empregados pela administração são mais elevados, essa modalidade é 
a que apresenta em seu procedimento, maior rigor formal e exige mais ampla divulgação. 
No entanto, a lei exige a concorrência em algumas situações em que não se considera o 
valor, mas a natureza do contrato a ser celebrado. É o caso em que a Administração 
pretende adquirir ou alienar bens imóveis. Carvalho Filho pag. 271, 25ª edição; 
 
    1.4 segundo Meirelles,  
    

“É também obrigatória a concorrência, independentemente 
do valor do contrato, na compra ou alienação de bens 
imóveis e na concessão de direito real de uso, justificando-se 
tal exigência pelo interesse de convocar o maior número 
possível de interessados.” Meirelles, pag. 350, 38ª edição; 

 
 2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
    (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 

 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 78/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público 
para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – FREDERICO ANDRADE 

CUNHA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 25 da prova “B”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que as alegações do candidato não procedem, pois a questão recorrida não tratou de 
exceções ou dos casos especiais, mas da regra geral e nesse sentido, a concorrência é a 
modalidade obrigatória para a compra e a venda de bens imóveis; 
 

1.3 segundo Carvalho Filho, a Concorrência é a modalidade de 
licitação adequada a contratações de grande vulto. Exatamente porque os recursos 
financeiros a serem empregados pela administração são mais elevados, essa modalidade é 
a que apresenta em seu procedimento, maior rigor formal e exige mais ampla divulgação. 
No entanto, a lei exige a concorrência em algumas situações em que não se considera o 
valor, mas a natureza do contrato a ser celebrado. É o caso em que a Administração 
pretende adquirir ou alienar bens imóveis. Carvalho Filho pag. 271, 25ª edição; 
 
    1.4 segundo Meirelles,  
    

“É também obrigatória a concorrência, independentemente 
do valor do contrato, na compra ou alienação de bens 
imóveis e na concessão de direito real de uso, justificando-se 
tal exigência pelo interesse de convocar o maior número 
possível de interessados.” Meirelles, pag. 350, 38ª edição; 
 

 2 RESOLVE:  
 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

(a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  79/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
    1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 a candidata ao CFO/2013 – ANA PAULA CHAVES 

DUARTE interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 25 da prova “B”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que as alegações da candidata não procedem, pois a questão recorrida não tratou de 
exceções ou dos casos especiais, mas da regra geral e nesse sentido, a concorrência é a 
modalidade obrigatória para a compra e a venda de bens imóveis; 
 

1.3 segundo Carvalho Filho, a Concorrência é a modalidade de 
licitação adequada a contratações de grande vulto. Exatamente porque os recursos 
financeiros a serem empregados pela administração são mais elevados, essa modalidade é 
a que apresenta em seu procedimento, maior rigor formal e exige mais ampla divulgação. 
No entanto, a lei exige a concorrência em algumas situações em que não se considera o 
valor, mas a natureza do contrato a ser celebrado. É o caso em que a Administração 
pretende adquirir ou alienar bens imóveis. Carvalho Filho pag. 271, 25ª edição; 
 
    1.4 segundo Meirelles,  
    

“É também obrigatória a concorrência, independentemente 
do valor do contrato, na compra ou alienação de bens 
imóveis e na concessão de direito real de uso, justificando-
se tal exigência pelo interesse de convocar o maior número 
possível de interessados.” Meirelles, pag. 350, 38ª edição; 
 

 2 RESOLVE:  
 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25 de fevereiro de 2013. 

 
   (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 

 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 81/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 a candidata ao CFO/2013 – JANUSA SANTOS DE 

ALMEIDA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 24 da prova “B”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que as alegações da candidata não procedem, pois a questão versa sobre ocupação  
temporária, que segundo a doutrina: 
 

“é a forma de limitação do Estado à propriedade 
privada que se caracteriza pela utilização transitória, 
gratuita ou remunerada, de imóvel de propriedade 
particular, para fins de interesse público.” Di Pietro, 
pag. 140, 25ª edição. 

 
“Ocupação temporária é a forma de intervenção pela 
qual o Poder Público usa transitoriamente imóveis 
privados, como meio de apoio á execução de obras e 
serviços públicos.” Carvalho Filho, pag. 785, 25 
edição.   

 
 2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

    (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 129/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – JOÃO PAULO PEREIRA 

DE SOUZA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial 
da questão 25 da prova “B”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, solicitando, ao 
final, revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que as alegações do candidato não procedem, pois a questão recorrida não tratou de 
exceções ou dos casos especiais, mas da regra geral e nesse sentido, a concorrência é a 
modalidade obrigatória para a compra e a venda de bens imóveis; 
 

1.3 segundo Carvalho Filho, a Concorrência é a modalidade de 
licitação adequada a contratações de grande vulto. Exatamente porque os recursos 
financeiros a serem empregados pela administração são mais elevados, essa modalidade é 
a que apresenta em seu procedimento, maior rigor formal e exige mais ampla divulgação. 
No entanto, a lei exige a concorrência em algumas situações em que não se considera o 
valor, mas a natureza do contrato a ser celebrado. É o caso em que a Administração 
pretende adquirir ou alienar bens imóveis. Carvalho Filho pag. 271, 25ª edição; 
 
    1.4 segundo Meirelles,  
    

“É também obrigatória a concorrência, independentemente 
do valor do contrato, na compra ou alienação de bens 
imóveis e na concessão de direito real de uso, justificando-se 
tal exigência pelo interesse de convocar o maior número 
possível de interessados.” Meirelles, pag. 350, 38ª edição; 

 
 2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

 (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 



 
 

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   160/13-DRH/CRS 

 
   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
 1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 a candidata ao CFO/2013 – JANUSA SANTOS DE 

ALMEIDA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 33 da prova “B”, da matéria DIREITO PENAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 

  1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a marcação da alternativa “A” como roubo tem plena sustentação, a saber: 

 
“Qualquer meio que impossibilite a resistência (não há um 
conceito específico) Trata-se de fórmula genérica porque 
permite a configuração do roubo pelo emprego de 
qualquer meio que reduza a vítima à impossibilidade de 
resistência. Exemplo mais visto na prática é o de colocar 
sonífero na bebida da vítima para subtrair seus pertences 
quando ela estiver dormindo. Esse caso é conhecido como 
o “boa noite cinderela”. O outro exemplo muito citado nos 
livros é o de deixar a vítima inconsciente pele emprego de 
hipnose. É mais teórico, não é muito visto na prática, mas 
pode ser perguntado em concurso. É caso de roubo e 
não furto.   Essa cláusula genérica é também 
conhecida como “violência imprópria”. O roubo 
próprio admite violência imprópria. De acordo com o 
texto legal, só existe violência imprópria se o 
agente emprega sobre a vítima algum meio que 
torna impossível a defesa do seu patrimônio. Por 
isso, se ele coloca sonífero na bebida dela o crime é 
o de roubo, mas se ele apenas se aproveita do sono 
espontâneo da vítima o crime é o de furto. (Disponível 
em: < http://www.procurados.org.br/page.php?id=27>).” 

 
    1.3 a citação supracitada se trata da violência imprópria 

que é admitida na modalidade de ter “reduzido a impossibilidade de resistência” na 
hipótese do art. 157, § 1º do Código Penal Brasileiro (CPB – Roubo impróprio); 

   
      1.4 a situação anterior exauriu a possibilidade de 

classificar a conduta como furto qualificado; 
 



 
  
 2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

    (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 161/13-DRH/CRS 

 
   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – JEFERSON DOS REIS 

RODRIGUES interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial 
da questão 33 da prova “B”, da matéria DIREITO PENAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 

  1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a marcação da alternativa “A” como roubo tem plena sustentação, a saber: 

 
“Qualquer meio que impossibilite a resistência (não há um 
conceito específico) Trata-se de fórmula genérica porque 
permite a configuração do roubo pelo emprego de 
qualquer meio que reduza a vítima à impossibilidade de 
resistência. Exemplo mais visto na prática é o de colocar 
sonífero na bebida da vítima para subtrair seus pertences 
quando ela estiver dormindo. Esse caso é conhecido como 
o “boa noite cinderela”. O outro exemplo muito citado nos 
livros é o de deixar a vítima inconsciente pele emprego de 
hipnose. É mais teórico, não é muito visto na prática, mas 
pode ser perguntado em concurso. É caso de roubo e 
não furto.   Essa cláusula genérica é também 
conhecida como “violência imprópria”. O roubo 
próprio admite violência imprópria. De acordo com o 
texto legal, só existe violência imprópria se o 
agente emprega sobre a vítima algum meio que 
torna impossível a defesa do seu patrimônio. Por 
isso, se ele coloca sonífero na bebida dela o crime é 
o de roubo, mas se ele apenas se aproveita do sono 
espontâneo da vítima o crime é o de furto. (Disponível 
em: < http://www.procurados.org.br/page.php?id=27>).” 

 
    1.3 a citação supracitada se trata da violência imprópria 

que é admitida na modalidade de ter “reduzido a impossibilidade de resistência” na 
hipótese do art. 157, § 1º do Código Penal Brasileiro (CPB – Roubo impróprio); 

   
      1.4 a situação anterior exauriu a possibilidade de 

classificar a conduta como furto qualificado; 
 



 
  
 2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

   (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 162/13-DRH/CRS 

 
   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 a candidata ao CFO/2013 – JULIANA DUTRA 

SCHAEFER MARTINS interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 33 da prova “B”, da matéria DIREITO PENAL, solicitando, 
ao final, revisão/anulação da questão; 
 

  1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a marcação da alternativa “A” como roubo tem plena sustentação, a saber: 

 
“Qualquer meio que impossibilite a resistência (não há um 
conceito específico) Trata-se de fórmula genérica porque 
permite a configuração do roubo pelo emprego de 
qualquer meio que reduza a vítima à impossibilidade de 
resistência. Exemplo mais visto na prática é o de colocar 
sonífero na bebida da vítima para subtrair seus pertences 
quando ela estiver dormindo. Esse caso é conhecido como 
o “boa noite cinderela”. O outro exemplo muito citado nos 
livros é o de deixar a vítima inconsciente pele emprego de 
hipnose. É mais teórico, não é muito visto na prática, mas 
pode ser perguntado em concurso. É caso de roubo e 
não furto.   Essa cláusula genérica é também 
conhecida como “violência imprópria”. O roubo 
próprio admite violência imprópria. De acordo com o 
texto legal, só existe violência imprópria se o 
agente emprega sobre a vítima algum meio que 
torna impossível a defesa do seu patrimônio. Por 
isso, se ele coloca sonífero na bebida dela o crime é 
o de roubo, mas se ele apenas se aproveita do sono 
espontâneo da vítima o crime é o de furto. (Disponível 
em: < http://www.procurados.org.br/page.php?id=27>).” 

 
    1.3 a citação supracitada se trata da violência imprópria 

que é admitida na modalidade de ter “reduzido a impossibilidade de resistência” na 
hipótese do art. 157, § 1º do Código Penal Brasileiro (CPB – Roubo impróprio); 

   
      1.4 a situação anterior exauriu a possibilidade de 

classificar a conduta como furto qualificado; 
 



 
  
 2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

   (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  163/13-DRH/CRS 

 
   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – RAFAEL MAGALHÃES 

JOHNSON interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 33 da prova “B”, da matéria DIREITO PENAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 

  1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a marcação da alternativa “A” como roubo tem plena sustentação, a saber: 

 
“Qualquer meio que impossibilite a resistência (não há um 
conceito específico) Trata-se de fórmula genérica porque 
permite a configuração do roubo pelo emprego de 
qualquer meio que reduza a vítima à impossibilidade de 
resistência. Exemplo mais visto na prática é o de colocar 
sonífero na bebida da vítima para subtrair seus pertences 
quando ela estiver dormindo. Esse caso é conhecido como 
o “boa noite cinderela”. O outro exemplo muito citado nos 
livros é o de deixar a vítima inconsciente pele emprego de 
hipnose. É mais teórico, não é muito visto na prática, mas 
pode ser perguntado em concurso. É caso de roubo e 
não furto.   Essa cláusula genérica é também 
conhecida como “violência imprópria”. O roubo 
próprio admite violência imprópria. De acordo com o 
texto legal, só existe violência imprópria se o 
agente emprega sobre a vítima algum meio que 
torna impossível a defesa do seu patrimônio. Por 
isso, se ele coloca sonífero na bebida dela o crime é 
o de roubo, mas se ele apenas se aproveita do sono 
espontâneo da vítima o crime é o de furto. (Disponível 
em: < http://www.procurados.org.br/page.php?id=27>).” 

 
    1.3 a citação supracitada se trata da violência imprópria 

que é admitida na modalidade de ter “reduzido a impossibilidade de resistência” na 
hipótese do art. 157, § 1º do Código Penal Brasileiro (CPB – Roubo impróprio); 

   
  2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 



pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

   (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 164/13-DRH/CRS 

 
   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – RODOLFO DE OLIVEIRA 

CASQUILHA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial 
da questão 33 da prova “B”, da matéria DIREITO PENAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 

  1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a marcação da alternativa “A” como roubo tem plena sustentação, a saber: 

 
“Qualquer meio que impossibilite a resistência (não há um 
conceito específico) Trata-se de fórmula genérica porque 
permite a configuração do roubo pelo emprego de 
qualquer meio que reduza a vítima à impossibilidade de 
resistência. Exemplo mais visto na prática é o de colocar 
sonífero na bebida da vítima para subtrair seus pertences 
quando ela estiver dormindo. Esse caso é conhecido como 
o “boa noite cinderela”. O outro exemplo muito citado nos 
livros é o de deixar a vítima inconsciente pele emprego de 
hipnose. É mais teórico, não é muito visto na prática, mas 
pode ser perguntado em concurso. É caso de roubo e 
não furto.   Essa cláusula genérica é também 
conhecida como “violência imprópria”. O roubo 
próprio admite violência imprópria. De acordo com o 
texto legal, só existe violência imprópria se o 
agente emprega sobre a vítima algum meio que 
torna impossível a defesa do seu patrimônio. Por 
isso, se ele coloca sonífero na bebida dela o crime é 
o de roubo, mas se ele apenas se aproveita do sono 
espontâneo da vítima o crime é o de furto. (Disponível 
em: < http://www.procurados.org.br/page.php?id=27>).” 

 
    1.3 a citação supracitada se trata da violência imprópria 

que é admitida na modalidade de ter “reduzido a impossibilidade de resistência” na 
hipótese do art. 157, § 1º do Código Penal Brasileiro (CPB – Roubo impróprio); 

   
  2 RESOLVE:  

 



2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

 
    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 

   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

   (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   165/13-DRH/CRS 

 
   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – VALDINEI DA SILVA 

FERREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial 
da questão 33 da prova “B”, da matéria DIREITO PENAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 

  1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a marcação da alternativa “A” como roubo tem plena sustentação, a saber: 

 
“Qualquer meio que impossibilite a resistência (não há um 
conceito específico) Trata-se de fórmula genérica porque 
permite a configuração do roubo pelo emprego de 
qualquer meio que reduza a vítima à impossibilidade de 
resistência. Exemplo mais visto na prática é o de colocar 
sonífero na bebida da vítima para subtrair seus pertences 
quando ela estiver dormindo. Esse caso é conhecido como 
o “boa noite cinderela”. O outro exemplo muito citado nos 
livros é o de deixar a vítima inconsciente pele emprego de 
hipnose. É mais teórico, não é muito visto na prática, mas 
pode ser perguntado em concurso. É caso de roubo e 
não furto.   Essa cláusula genérica é também 
conhecida como “violência imprópria”. O roubo 
próprio admite violência imprópria. De acordo com o 
texto legal, só existe violência imprópria se o 
agente emprega sobre a vítima algum meio que 
torna impossível a defesa do seu patrimônio. Por 
isso, se ele coloca sonífero na bebida dela o crime é 
o de roubo, mas se ele apenas se aproveita do sono 
espontâneo da vítima o crime é o de furto. (Disponível 
em: < http://www.procurados.org.br/page.php?id=27>).” 

 
    1.3 a citação supracitada se trata da violência imprópria 

que é admitida na modalidade de ter “reduzido a impossibilidade de resistência” na 
hipótese do art. 157, § 1º do Código Penal Brasileiro (CPB – Roubo impróprio); 

   
  2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 



pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

    (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 166/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – JEFERSON DOS REIS 

RODRIGUES interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial 
da questão 32 da prova “B”, da matéria DIREITO PENAL, solicitando, ao final, 
alteração do gabarito, passando a constar como correta a alternativa “C”; 

 
  1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 

que o candidato deve ter equivocado-se, porquanto o gabarito oficial traz como 
correta a alternativa “C” e não “B”, como argumentou o candidato; 

   
    

 2 RESOLVE:  
 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

   (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  172/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – ALAN ANTÔNIO DA 

COSTA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 30 da prova “B”, da matéria DIREITO PENAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 

  1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que as condições de admissibilidade da individualização da pena como princípio de 
fixação da sanção criminal existente no sistema jurídico nacional decorrem do rol de 
condições estabelecidas pelo art. 5º, XLVI, da Constituição da República, porquanto o 
dispositivo citado é iniciado da seguinte forma: XLVI -  a lei regulará a 
individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:[...]; 

  
  1.3 dentre os padrões norteadores que orientam o art. 59 do 

Código Penal Brasileiro (CPB) estão os inseridos no enunciado da questão hostilizada, 
que embora possuam relação com outros princípios, são os que orientam, 
constitucionalmente, a doutrina e jurisprudência no reconhecimento inequívoco do 
princípio da individualização da pena; 

   
    

 2 RESOLVE:  
 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

   (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 



 

 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  173/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – CARLOS EUGÊNIO DE 

VASCONCELLOS JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 30 da prova “B”, da matéria DIREITO PENAL, solicitando, 
ao final, revisão/anulação da questão; 
 

  1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que as condições de admissibilidade da individualização da pena como princípio de 
fixação da sanção criminal existente no sistema jurídico nacional decorrem do rol de 
condições estabelecidas pelo art. 5º, XLVI, da Constituição da República, porquanto o 
dispositivo citado é iniciado da seguinte forma: XLVI -  a lei regulará a 
individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:[...]; 

  
  1.3 dentre os padrões norteadores que orientam o art. 59 do 

Código Penal Brasileiro (CPB) estão os inseridos no enunciado da questão hostilizada, 
que embora possuam relação com outros princípios, são os que orientam, 
constitucionalmente, a doutrina e jurisprudência no reconhecimento inequívoco do 
princípio da individualização da pena; 

   
    

 2 RESOLVE:  
 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

   (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 



 

 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  174/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – EUDES CARLOS 

ANDRADE BRANCO interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 30 da prova “B”, da matéria DIREITO PENAL, solicitando, 
ao final, revisão/anulação da questão; 
 

  1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que as condições de admissibilidade da individualização da pena como princípio de 
fixação da sanção criminal existente no sistema jurídico nacional decorrem do rol de 
condições estabelecidas pelo art. 5º, XLVI, da Constituição da República, porquanto o 
dispositivo citado é iniciado da seguinte forma: XLVI -  a lei regulará a 
individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:[...]; 

  
  1.3 dentre os padrões norteadores que orientam o art. 59 do 

Código Penal Brasileiro (CPB) estão os inseridos no enunciado da questão hostilizada, 
que embora possuam relação com outros princípios, são os que orientam, 
constitucionalmente, a doutrina e jurisprudência no reconhecimento inequívoco do 
princípio da individualização da pena; 

   
    

 2 RESOLVE:  
 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

   (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 



 

 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  175/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – JEFERSON DOS REIS 

RODRIGUES interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial 
da questão 30 da prova “B”, da matéria DIREITO PENAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 

  1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que as condições de admissibilidade da individualização da pena como princípio de 
fixação da sanção criminal existente no sistema jurídico nacional decorrem do rol de 
condições estabelecidas pelo art. 5º, XLVI, da Constituição da República, porquanto o 
dispositivo citado é iniciado da seguinte forma: XLVI -  a lei regulará a 
individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:[...]; 

  
  1.3 dentre os padrões norteadores que orientam o art. 59 do 

Código Penal Brasileiro (CPB) estão os inseridos no enunciado da questão hostilizada, 
que embora possuam relação com outros princípios, são os que orientam, 
constitucionalmente, a doutrina e jurisprudência no reconhecimento inequívoco do 
princípio da individualização da pena; 

   
    

 2 RESOLVE:  
 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

    (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 176/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 a candidata ao CFO/2013 – JULIANA DUTRA 

SCHAEFER MARTINS interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 30 da prova “B”, da matéria DIREITO PENAL, solicitando, 
ao final, revisão/anulação da questão; 
 

  1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que as condições de admissibilidade da individualização da pena como princípio de 
fixação da sanção criminal existente no sistema jurídico nacional decorrem do rol de 
condições estabelecidas pelo art. 5º, XLVI, da Constituição da República, porquanto o 
dispositivo citado é iniciado da seguinte forma: XLVI -  a lei regulará a 
individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:[...]; 

  
  1.3 dentre os padrões norteadores que orientam o art. 59 do 

Código Penal Brasileiro (CPB) estão os inseridos no enunciado da questão hostilizada, 
que embora possuam relação com outros princípios, são os que orientam, 
constitucionalmente, a doutrina e jurisprudência no reconhecimento inequívoco do 
princípio da individualização da pena; 

   
    

 2 RESOLVE:  
 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

    (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 177/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – RAFAEL MAGALHÃES 

JOHNSON interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 30 da prova “B”, da matéria DIREITO PENAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 

  1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que as condições de admissibilidade da individualização da pena como princípio de 
fixação da sanção criminal existente no sistema jurídico nacional decorrem do rol de 
condições estabelecidas pelo art. 5º, XLVI, da Constituição da República, porquanto o 
dispositivo citado é iniciado da seguinte forma: XLVI -  a lei regulará a 
individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:[...]; 

  
  1.3 dentre os padrões norteadores que orientam o art. 59 do 

Código Penal Brasileiro (CPB) estão os inseridos no enunciado da questão hostilizada, 
que embora possuam relação com outros princípios, são os que orientam, 
constitucionalmente, a doutrina e jurisprudência no reconhecimento inequívoco do 
princípio da individualização da pena; 

   
    

 2 RESOLVE:  
 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

    (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 



 
 

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  178/13-DRH/CRS 

 
   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – CARLOS EUGÊNIO DE 

VASCONCELLOS JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 33 da prova “B”, da matéria DIREITO PENAL, solicitando, 
ao final, revisão/anulação da questão; 
 

  1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a marcação da alternativa “A” como roubo tem plena sustentação, a saber: 

 
“Qualquer meio que impossibilite a resistência (não há um 
conceito específico) Trata-se de fórmula genérica porque 
permite a configuração do roubo pelo emprego de 
qualquer meio que reduza a vítima à impossibilidade de 
resistência. Exemplo mais visto na prática é o de colocar 
sonífero na bebida da vítima para subtrair seus pertences 
quando ela estiver dormindo. Esse caso é conhecido como 
o “boa noite cinderela”. O outro exemplo muito citado nos 
livros é o de deixar a vítima inconsciente pele emprego de 
hipnose. É mais teórico, não é muito visto na prática, mas 
pode ser perguntado em concurso. É caso de roubo e 
não furto.   Essa cláusula genérica é também 
conhecida como “violência imprópria”. O roubo 
próprio admite violência imprópria. De acordo com o 
texto legal, só existe violência imprópria se o 
agente emprega sobre a vítima algum meio que 
torna impossível a defesa do seu patrimônio. Por 
isso, se ele coloca sonífero na bebida dela o crime é 
o de roubo, mas se ele apenas se aproveita do sono 
espontâneo da vítima o crime é o de furto. (Disponível 
em: < http://www.procurados.org.br/page.php?id=27>).” 

 
    1.3 a citação supracitada se trata da violência imprópria 

que é admitida na modalidade de ter “reduzido a impossibilidade de resistência” na 
hipótese do art. 157, § 1º do Código Penal Brasileiro (CPB – Roubo impróprio); 

   
      1.4 a situação anterior exauriu a possibilidade de 

classificar a conduta como furto qualificado; 
 



 
  
 2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

    (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  182/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – JEFERSON DOS REIS 

RODRIGUES interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial 
da questão 11 da prova “B”, da matéria DIREITO PENAL MILITAR, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 

 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a Constituição Federal de 1988 ressalta a prisão por crimes militares próprios 
(art. 5º LXI), fora do flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de 
autoridade judiciária competente. Assim, a alternativa  “D” encontra-se incorreta, 

 
  2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

   (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 183/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – EUDES CARLOS 

ANDRADE BRANCO interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 11 da prova “B”, da matéria DIREITO PENAL MILITAR, 
solicitando, ao final, revisão/anulação da questão; 
 

 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que quanto ao crime do art. 183 (Insubmissão), do CPM, Jorge César de Assis, no 
livro Comentários ao Código Penal Militar, 6ª ed. revista e atualizada, Editora Juruá, 
página 371, afirma que este “é um crime acidentalmente militar, não podendo ser 
considerado propriamente militar porque neste é condição essencial a qualidade de 
militar de quem o comete.” Deste modo não há reparos a serem feitos na questão, 

   
    

 2 RESOLVE:  
 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

    (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 188/13-DRH/CRS 

 
   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – DIOGENES ROSTYNNER 

DA CUNHA SOARES interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 33 da prova “B”, da matéria DIREITO PENAL, solicitando, 
ao final, revisão/anulação da questão; 
 

  1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a marcação da alternativa “A” como roubo tem plena sustentação, a saber: 

“Qualquer meio que impossibilite a resistência (não há um 
conceito específico) Trata-se de fórmula genérica porque 
permite a configuração do roubo pelo emprego de 
qualquer meio que reduza a vítima à impossibilidade de 
resistência. Exemplo mais visto na prática é o de colocar 
sonífero na bebida da vítima para subtrair seus pertences 
quando ela estiver dormindo. Esse caso é conhecido como 
o “boa noite cinderela”. O outro exemplo muito citado nos 
livros é o de deixar a vítima inconsciente pele emprego de 
hipnose. É mais teórico, não é muito visto na prática, mas 
pode ser perguntado em concurso. É caso de roubo e 
não furto.   Essa cláusula genérica é também 
conhecida como “violência imprópria”. O roubo 
próprio admite violência imprópria. De acordo com o 
texto legal, só existe violência imprópria se o 
agente emprega sobre a vítima algum meio que 
torna impossível a defesa do seu patrimônio. Por 
isso, se ele coloca sonífero na bebida dela o crime é 
o de roubo, mas se ele apenas se aproveita do sono 
espontâneo da vítima o crime é o de furto. (Disponível 
em: < http://www.procurados.org.br/page.php?id=27>).” 

 
    1.3 a citação supracitada se trata da violência imprópria 

que é admitida na modalidade de ter “reduzido a impossibilidade de resistência” na 
hipótese do art. 157, § 1º do Código Penal Brasileiro (CPB – Roubo impróprio); 

   
      1.4 a situação anterior exauriu a possibilidade de 

classificar a conduta como furto qualificado; 
 

 



  
 2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

    (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  189/13-DRH/CRS 

 
   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – JOÃO PAULO PEREIRA 

DE SOUZA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial 
da questão 33 da prova “B”, da matéria DIREITO PENAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 

  1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a marcação da alternativa “A” como roubo tem plena sustentação, a saber: 

“Qualquer meio que impossibilite a resistência (não há um 
conceito específico) Trata-se de fórmula genérica porque 
permite a configuração do roubo pelo emprego de 
qualquer meio que reduza a vítima à impossibilidade de 
resistência. Exemplo mais visto na prática é o de colocar 
sonífero na bebida da vítima para subtrair seus pertences 
quando ela estiver dormindo. Esse caso é conhecido como 
o “boa noite cinderela”. O outro exemplo muito citado nos 
livros é o de deixar a vítima inconsciente pele emprego de 
hipnose. É mais teórico, não é muito visto na prática, mas 
pode ser perguntado em concurso. É caso de roubo e 
não furto.   Essa cláusula genérica é também 
conhecida como “violência imprópria”. O roubo 
próprio admite violência imprópria. De acordo com o 
texto legal, só existe violência imprópria se o 
agente emprega sobre a vítima algum meio que 
torna impossível a defesa do seu patrimônio. Por 
isso, se ele coloca sonífero na bebida dela o crime é 
o de roubo, mas se ele apenas se aproveita do sono 
espontâneo da vítima o crime é o de furto. (Disponível 
em: < http://www.procurados.org.br/page.php?id=27>).” 

 
    1.3 a citação supracitada se trata da violência imprópria 

que é admitida na modalidade de ter “reduzido a impossibilidade de resistência” na 
hipótese do art. 157, § 1º do Código Penal Brasileiro (CPB – Roubo impróprio); 

   
      1.4 a situação anterior exauriu a possibilidade de 

classificar a conduta como furto qualificado; 
 

 



  
 2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

   (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 190/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público 
para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – MARCOS GONÇALVES DOS 

REIS interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da questão 
03 da prova “B”, da matéria DIREITO PROCESSUAL PENAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 

 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que, a luz da lei a questão foi formulada adequadamente e o gabarito oficial está correto 
ao considerar a única alternativa correta como sendo a letra “c”. 

  
 1.3 conforme determina o CPP, em seu artigo 221, temos que: 
 
 “Art. 221. O Presidente e o Vice-Presidente da República, os 

 senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os 
 governadores de Estados e Territórios, os secretários de 
 Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os 
 deputados, as Assembleias Legislativas Estaduais, os membros 
 do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de 
 Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como 
 os do Tribunal Marítimo serão inquiridos em local, dia e hora 
 previamente ajustados entre eles e o juiz.  

 § 1o O Presidente e o Vice-Presidente da República, os 
 presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do 
 Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestação de 
 depoimento por escrito, caso em que as perguntas, formuladas 
 pelas partes e deferidas pelo juiz, lhes serão transmitidas por 
 ofício.  

 § 2o Os militares deverão ser requisitados à autoridade 
 superior.  

 § 3o Aos funcionários públicos aplicar-se-á o disposto no art. 
 218, devendo, porém, a expedição do mandado ser 
 imediatamente comunicada ao chefe da repartição em que 
 servirem, com indicação do dia e da hora marcados.” (BRASIL, 
 1941). 

 
 1.4 a frase objeto de recurso pelo candidato não leva a 

exclusividade de interpretação por ele alegada. Da forma que está escrita, abrange 
perfeitamente o significado da legislação vigente, conforme acima exposto, 

 
 

  2 RESOLVE:  



 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25 de fevereiro de 2013. 

 
 

 (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  199/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público 
para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – RAFAEL MAGALHÃES 

JOHNSON interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 03 da prova “B”, da matéria DIREITO PROCESSUAL PENAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 

 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a luz da lei a questão foi formulada adequadamente e o gabarito oficial está correto 
ao considerar a única alternativa correta a letra “c”. 

  
 1.3 conforme determina o CPP, em seu artigo 221, temos que: 
 
 “Art. 221. O Presidente e o Vice-Presidente da República, os 

 senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os 
 governadores de Estados e Territórios, os secretários de 
 Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os 
 deputados, as Assembleias Legislativas Estaduais, os membros 
 do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de 
 Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como 
 os do Tribunal Marítimo serão inquiridos em local, dia e hora 
 previamente ajustados entre eles e o juiz.  

 § 1o O Presidente e o Vice-Presidente da República, os 
 presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do 
 Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestação de 
 depoimento por escrito, caso em que as perguntas, formuladas 
 pelas partes e deferidas pelo juiz, lhes serão transmitidas por 
 ofício.  

 § 2o Os militares deverão ser requisitados à autoridade 
 superior.  

 § 3o Aos funcionários públicos aplicar-se-á o disposto no art. 
 218, devendo, porém, a expedição do mandado ser 
 imediatamente comunicada ao chefe da repartição em que 
 servirem, com indicação do dia e da hora marcados. (BRASIL, 
 1941).” 

 
 1.4 a frase objeto de recurso pelo candidato não leva a 

exclusividade de interpretação por ele alegada. Da forma que está escrita, abrange 
perfeitamente o significado da legislação vigente, conforme acima exposto, 

 
  
   



 
  2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25 de fevereiro de 2013. 

 
 

(a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  207/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público 
para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 a candidata ao CFO/2013 – JULIANA DUTRA SCHAEFER 

MARTINS interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 02 da prova “B”, da matéria DIREITO PROCESSUAL PENAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 

 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que, inicialmente tem-se que o gabarito oficial divulgou como única alternativa correta, 
alusiva à questão 02 da prova B, a opção da letra “a”, e a julgamos como correta, sendo 
que seu texto afirma que “apenas as alternativas I e III são corretas”; 

  
 1.3 as alegações da recorrente não prosperam porque o 

enunciado da questão é bem claro em afirmar “sobre a prisão temporária prevista na Lei 
nº 7.960/89, considere as seguintes assertivas”, por fim determina: “marque a alternativa 
correta”. Como se vê o recorrente juntou bibliografia diversa da determinada para a 
questão; 

 1.4 para fundamentar que a alternativa I está errada ela juntou 
o artigo 283 do CPP, fugindo do propósito da questão que exigiu a fundamentação na Lei 
nº 7.960/89; 

 1.5 posteriormente alega que a alternativa IV está correta 
acrescentando que caso não libere o preso, poderá incorrer em abuso de autoridade, 
conforme artigo 4º, alínea “i” da Lei 4895/65, ocorre que além de ser uma lei que também 
extrapola o objetivo da questão, ainda a Lei 4895/65 “autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério das Relações Exteriores, o crédito especial de Cr$30.000.000 (trinta 
milhões de cruzeiros), para o fim que especifica” e só possui três artigos, não existindo 
nela o artigo 4º, alínea “i”, razão pela qual a lei citada pela recorrente não possui nexo 
com a questão; 

 1.6 assim temos que o item I está correto conforme artigo 1º, 
inciso I da Lei 7.960/89. 

  
 1.6.1 o item II está errado conforme artigo 1º, inciso I da Lei 

7.960/89; 
 1.6.2 o item III está correto conforme artigo 2º caput da Lei 

7.960/89; 
 1.6.3 o item IV está errado conforme artigo 2º, § 7º da Lei 

7.960/89, 
 
 
 

  2 RESOLVE:  
 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 



objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25 de fevereiro de 2013. 

 
 

 (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  208/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – MARCOS GONÇALVES 

DOS REIS interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 02 da prova “B”, da matéria DIREITO PROCESSUAL PENAL, solicitando, ao 
final, revisão/anulação da questão; 
 

 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que, inicialmente tem-se que o gabarito oficial divulgou como única alternativa 
correta, alusiva à questão 02 da prova B, a opção da letra “a”, e a julgamos como 
correta, sendo que seu texto afirma que “apenas as alternativas I e III são corretas”; 

  
 1.3 as alegações do recorrente não prosperam porque o 

enunciado da questão é bem claro em afirmar “sobre a prisão temporária prevista na 
Lei nº 7.960/89, considere as seguintes assertivas”, por fim determina: “marque a 
alternativa correta”. Como se vê o recorrente juntou bibliografia diversa da 
determinada para a questão; 

  
 1.4 as questões não podem constar legislação muito ampla 

sob pena de fugir da previsão taxativa do edital; 
  
 1.5 para fundamentar que a alternativa I está errada o 

recorrente juntou o artigo 283 do CPP, fugindo do propósito da questão que exigiu a 
fundamentação na Lei nº 7.960/89; 

  
 1.6 com fundamentação exclusiva na Lei nº 7.960/89, 

conforme enunciado da questão temos que o item I está correto conforme artigo 1º, 
inciso I da Lei 7.960/89. 

  
 1.6.1 o item II está errado conforme artigo 1º, inciso I da 

Lei 7.960/89; 
 1.6.2 o item III está correto conforme artigo 2º caput da Lei 

7.960/89. 
 1.6.3 o item IV está errado conforme artigo 2º, § 7º da Lei 

7.960/89, 
 
 
 

  2 RESOLVE:  



 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25 de fevereiro de 2013. 

 
 

  (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 209/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público 
para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – EVANDRO FLÁVIO LISBOA  

interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da questão 03 da 
prova “B”, da matéria DIREITO PROCESSUAL PENAL, solicitando, ao final, revisão/anulação 
da questão; 
 

 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que, a luz da lei a questão foi formulada adequadamente e o gabarito oficial está correto 
ao considerar a única alternativa correta como sendo a letra “c”. 

  
 1.3 conforme determina o CPP, em seu artigo 221, temos que: 
 
 “Art. 221. O Presidente e o Vice-Presidente da República, os 

 senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os 
 governadores de Estados e Territórios, os secretários de 
 Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os 
 deputados, as Assembleias Legislativas Estaduais, os membros 
 do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de 
 Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como 
 os do Tribunal Marítimo serão inquiridos em local, dia e hora 
 previamente ajustados entre eles e o juiz.  

 § 1o O Presidente e o Vice-Presidente da República, os 
 presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do 
 Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestação de 
 depoimento por escrito, caso em que as perguntas, formuladas 
 pelas partes e deferidas pelo juiz, lhes serão transmitidas por 
 ofício.  

 § 2o Os militares deverão ser requisitados à autoridade 
 superior.  

 § 3o Aos funcionários públicos aplicar-se-á o disposto no art. 
 218, devendo, porém, a expedição do mandado ser 
 imediatamente comunicada ao chefe da repartição em que 
 servirem, com indicação do dia e da hora marcados. (BRASIL, 
 1941).” 

 
 1.4 a frase objeto de recurso pelo candidato não leva a 

exclusividade de interpretação por ele alegada. Da forma que está escrita, abrange 
perfeitamente o significado da legislação vigente, conforme acima exposto, 

 
 
 
 



  2 RESOLVE:  
 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25 de fevereiro de 2013. 

 
 

(a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  210/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público 
para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – JOÃO PAULO PEREIRA DE 

SOUZA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 03 da prova “B”, da matéria DIREITO PROCESSUAL PENAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 

 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que, a luz da lei a questão foi formulada adequadamente e o gabarito oficial está correto 
ao considerar a única alternativa correta como sendo a letra “c”; 

  
 1.3 conforme determina o CPP, em seu artigo 221, temos que: 
 
 “Art. 221. O Presidente e o Vice-Presidente da República, os 

 senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os 
 governadores de Estados e Territórios, os secretários de 
 Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os 
 deputados, as Assembleias Legislativas Estaduais, os membros 
 do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de 
 Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como 
 os do Tribunal Marítimo serão inquiridos em local, dia e hora 
 previamente ajustados entre eles e o juiz.  

 § 1o O Presidente e o Vice-Presidente da República, os 
 presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do 
 Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestação de 
 depoimento por escrito, caso em que as perguntas, formuladas 
 pelas partes e deferidas pelo juiz, lhes serão transmitidas por 
 ofício.  

 § 2o Os militares deverão ser requisitados à autoridade 
 superior.  

 § 3o Aos funcionários públicos aplicar-se-á o disposto no art. 
 218, devendo, porém, a expedição do mandado ser 
 imediatamente comunicada ao chefe da repartição em que 
 servirem, com indicação do dia e da hora marcados. (BRASIL, 
 1941).” 

 
 1.4 a frase objeto de recurso pelo candidato não leva a 

exclusividade de interpretação por ele alegada. Da forma que está escrita, abrange 
perfeitamente o significado da legislação vigente, conforme acima exposto, 

 
 

  2 RESOLVE:  



 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25 de fevereiro de 2013. 

 
 

 (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 211/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público 
para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 a candidata ao CFO/2013 – JULIANA DUTRA 

SCHAHEFER MARTINS interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito 
oficial da questão 03 da prova “B”, da matéria DIREITO PROCESSUAL PENAL, solicitando, 
ao final, revisão/anulação da questão; 
 

 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que, a luz da lei a questão foi formulada adequadamente e o gabarito oficial está correto 
ao considerar a única alternativa correta como sendo a letra “c”. 

  
 1.3 conforme determina o CPP, em seu artigo 221, temos que: 
 
 “Art. 221. O Presidente e o Vice-Presidente da República, os 

 senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os 
 governadores de Estados e Territórios, os secretários de 
 Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os 
 deputados, as Assembleias Legislativas Estaduais, os membros 
 do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de 
 Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como 
 os do Tribunal Marítimo serão inquiridos em local, dia e hora 
 previamente ajustados entre eles e o juiz.  

 § 1o O Presidente e o Vice-Presidente da República, os 
 presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do 
 Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestação de 
 depoimento por escrito, caso em que as perguntas, formuladas 
 pelas partes e deferidas pelo juiz, lhes serão transmitidas por 
 ofício.  

 § 2o Os militares deverão ser requisitados à autoridade 
 superior.  

 § 3o Aos funcionários públicos aplicar-se-á o disposto no art. 
 218, devendo, porém, a expedição do mandado ser 
 imediatamente comunicada ao chefe da repartição em que 
 servirem, com indicação do dia e da hora marcados.” (BRASIL, 
 1941). 

 
 1.4 a frase objeto de recurso pelo candidato não leva a 

exclusividade de interpretação por ele alegada. Da forma que está escrita, abrange 
perfeitamente o significado da legislação vigente, conforme acima exposto, 

 
  
  2 RESOLVE:  



 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25 de fevereiro de 2013. 

 
 

 (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 215/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – EUDES CARLOS 

ANDRADE BRANCO interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 06 da prova “B”, da matéria DIREITO CONSTITUCIONAL, 
solicitando, ao final, revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que não há procedência na alegação do candidato. Não há equívoco do examinador, 
as funções Institucionais do Ministério Público encontram-se elencadas na Constituição 
da República, em seu Art. 129. O tema está relacionado no programa de matérias 
previsto no edital do concurso. O examinador optou pela literalidade do texto 
Constitucional e elencou, dentre as atribuições ministeriais, quatro atribuições, in 
litteris: 
 

“I – requisitar diligências investigatórias e a instauração de 
inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas 
manifestações processuais. 
II – defender judicialmente os direitos e interesses os direitos e 
interesses das populações indígenas. 
III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e coletivos. 
IV – exercer o controle externo da atividade policial, na forma 
da lei complementar mencionada no artigo anterior. 
 
Marque a alternativa correta: 
A (  ) Apenas a alternativa II é falsa. 
B (  ) Todas as alternativas são verdadeiras. 
C (  ) A alternativa II e IV são falsas. 
D (  ) Apenas a alternativa III é falsa.” 

 
1.2.3 o gabarito oficial traz como resposta correta a letra 

B (todas as alternativas são verdadeiras). Todas as assertivas constam do art. 129 da 
Constituição da República e a questão não deixou dúvidas quanto às atribuições do 
Ministério Público, tema previsto no programa de matérias, constante do Edital do 
Concurso, bastando que o candidato soubesse que o controle externo da atividade 
policial fosse atribuição daquele Órgão, outrossim, não afeta a compreensão da 
questão, tampouco foi exigido do candidato, a forma como esse controle exercido, 
qual seja, mediante Lei Complementar, 

 
 



  
 2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

    (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 226 /13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – RENATO SODRÉ CUNHA 

interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da questão 
06 da prova “B”, da matéria DIREITO CONSTITUCIONAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que não há procedência na alegação do candidato. Não há equívoco do examinador, 
as funções Institucionais do Ministério Público encontram-se elencadas na Constituição 
da República, em seu Art. 129. O tema está relacionado no programa de matérias 
previsto no edital do concurso. O examinador optou pela literalidade do texto 
Constitucional e elencou, dentre as atribuições ministeriais, quatro atribuições, in 
litteris: 
 

“I – requisitar diligências investigatórias e a instauração de 
inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas 
manifestações processuais. 
II – defender judicialmente os direitos e interesses os direitos e 
interesses das populações indígenas. 
III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e coletivos. 
IV – exercer o controle externo da atividade policial, na forma 
da lei complementar mencionada no artigo anterior. 
 
Marque a alternativa correta: 
A (  ) Apenas a alternativa II é falsa. 
B (  ) Todas as alternativas são verdadeiras. 
C (  ) A alternativa II e IV são falsas. 
D (  ) Apenas a alternativa III é falsa.” 

 
1.2.3 o gabarito oficial traz como resposta correta a letra 

B (todas as alternativas são verdadeiras). Todas as assertivas constam do art. 129 da 
Constituição da República e a questão não deixou dúvidas quanto às atribuições do 
Ministério Público, tema previsto no programa de matérias, constante do Edital do 
Concurso, bastando que o candidato soubesse que o controle externo da atividade 
policial fosse atribuição daquele Órgão, outrossim, não afeta a compreensão da 
questão a não transcrição do artigo anterior; 

 
 
 



    
 2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

    (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  227/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – DIÓGENES ROSTYNNER 

DA CUNHA SOARES interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 06 da prova “B”, da matéria DIREITO CONSTITUCIONAL, 
solicitando, ao final, revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que não há procedência na alegação do candidato. Não há equívoco do examinador, 
as funções Institucionais do Ministério Público encontram-se elencadas na Constituição 
da República, em seu Art. 129. O tema está relacionado no programa de matérias 
previsto no edital do concurso. O examinador optou pela literalidade do texto 
Constitucional e elencou, dentre as atribuições ministeriais, quatro atribuições, in 
litteris: 
 

“I – requisitar diligências investigatórias e a instauração de 
inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas 
manifestações processuais. 
II – defender judicialmente os direitos e interesses os direitos e 
interesses das populações indígenas. 
III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e coletivos. 
IV – exercer o controle externo da atividade policial, na forma 
da lei complementar mencionada no artigo anterior. 
 
Marque a alternativa correta: 
A (  ) Apenas a alternativa II é falsa. 
B (  ) Todas as alternativas são verdadeiras. 
C (  ) A alternativa II e IV são falsas. 
D (  ) Apenas a alternativa III é falsa. 

 
1.3 o gabarito oficial traz como resposta correta a letra B 

(todas as alternativas são verdadeiras). Todas as assertivas constam do art. 129 da 
Constituição da República e a questão não deixou dúvidas quanto às atribuições do 
Ministério Público, bastando que o candidato soubesse que o controle externo da 
atividade policial fosse atribuição do Ministério Público.  Outrossim, não afeta a 
compreensão do texto, tampouco foi exigido da candidata, a forma como será 
regulamentado esse controle, qual seja: “mediante Lei Complementar”; 

 
 
 
 



 

    
 2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

    (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 228 /13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 a candidata ao CFO/2013 – ANA SÍLVIA RIBEIRO 

AVELAR interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 06 da prova “B”, da matéria DIREITO CONSTITUCIONAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que não há procedência na alegação da candidata. Não há equívoco do examinador, 
as funções Institucionais do Ministério Público encontram-se elencadas na Constituição 
da República, em seu Art. 129. O tema está relacionado no programa de matérias 
previsto no edital do concurso. O examinador optou pela literalidade do texto 
Constitucional e elencou, dentre as atribuições ministeriais, quatro atribuições, in 
litteris: 
 

“I – requisitar diligências investigatórias e a instauração de 
inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas 
manifestações processuais. 
II – defender judicialmente os direitos e interesses os direitos e 
interesses das populações indígenas. 
III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e coletivos. 
IV – exercer o controle externo da atividade policial, na forma 
da lei complementar mencionada no artigo anterior. 
 
Marque a alternativa correta: 
A (  ) Apenas a alternativa II é falsa. 
B (  ) Todas as alternativas são verdadeiras. 
C (  ) A alternativa II e IV são falsas. 
D (  ) Apenas a alternativa III é falsa.” 

 
1.3 o gabarito oficial traz como resposta correta a letra B 

(todas as alternativas são verdadeiras). Todas as assertivas constam do art. 129 da 
Constituição da República e a questão não deixou dúvidas quanto às atribuições do 
Ministério Público, bastando que a candidata soubesse que o controle externo da 
atividade policial fosse atribuição do Ministério Público.  Outrossim, não afeta a 
compreensão do texto, tampouco foi exigido da candidata, a forma como será 
regulamentado esse controle, qual seja: “mediante Lei Complementar”; 

 
 
 



    
 2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

    (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 232/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – JEFFERSON DOS REIS 

RODRIGUES interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial 
da questão 27 da prova “B”, da matéria LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE E 
INSTITUCIONAL, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que não assiste razão ao recorrente. A questão pede que sejam identificados os 
princípios da ética militar, os quais são elencados no capítulo III, Ética Militar,  artigo 
9º  da Lei n. 14.310/2002 e foram relacionados nos itens I e IV da questão. Os itens 
II e III encontram assento no capítulo II, Princípios de Hierarquia e Disciplina, art. 6º 
da Lei n. 14.310/2002; 
 
 2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 
 

    (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 233/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o 
concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar 
de Minas Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – MARCOS GONÇALVES 

DOS REIS interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito 
oficial da questão 28 da prova “B”, da matéria LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE E 
INSTITUCIONAL, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, 
verificou que a alegação do candidato é improcedente. A questão n° 28 refere-se 
aos legitimados a portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela 
respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, nos termos 
regulamentares, com validade em âmbito nacional. A resposta à questão 
encontra-se no § 1º do artigo 6º da Lei n. 10.826/2003, sendo os legitimados 
especificados nos incisos I, II, III, V e VI do artigo mesmo artigo. A única resposta 
correta está prevista na letra D, conforme publicado no gabarito oficial; 
 
 2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

      (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 237/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – DEIVID WILSON 

PESSOTI DE OLIVEIRA GONÇALVES interpôs recurso administrativo por não 
concordar com o gabarito oficial da questão 28 da prova “B”, da matéria LEGISLAÇÃO 
EXTRAVAGANTE E INSTITUCIONAL, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a alegação do candidato é improcedente. A questão n° 19 refere-se aos 
legitimados a portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela 
respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, nos termos 
regulamentares, com validade em âmbito nacional. A resposta à questão encontra-se 
no § 1º do artigo 6º da Lei n. 10.826/2003, sendo os legitimados especificados nos 
incisos I, II, III, V e VI do artigo mesmo artigo. A única resposta correta está prevista 
na letra D, conforme publicado no gabarito oficial; 
   
 2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 
 

    (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  239/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o 
concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar 
de Minas Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – RAFAEL MAGALHÃES 

JOHNSON interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito 
oficial da questão 27 da prova “B”, da matéria LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE E 
INSTITUCIONAL, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, 
verificou que não assiste razão ao recorrente. A questão pede que sejam 
identificados os princípios da ética militar, os quais são elencados no capítulo III, 
Ética Militar,  artigo 9º  da Lei n. 14.310/2002 e foram relacionados nos itens I e 
IV da questão. Os itens II e III encontram assento no capítulo II, Princípios de 
Hierarquia e Disciplina, art. 6º da Lei n. 14.310/2002; 
 
 2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

      (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 245/13-DRH/CRS 
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – EUDES CARLOS 

ANDRADE BRANCO interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 21 da prova “B”, da matéria DIREITO PROCESSUAL PENAL 
MILITAR, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão; 
 

 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que, a questão 21 da prova B possui a alternativa “d” errada, sendo esta a alternativa 
fornecida pelo gabarito oficial, razão pela qual a questão foi formulada corretamente; 

  
 1.3 o recorrente traz afirmações alusivas à veracidade da 

afirmação de tal alternativa sendo que ele próprio juntou provas que o artigo 254, 
caput, do CPPM, traz inserto que “a prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor 
ou pelo Conselho de Justiça [...] mediante representação da autoridade encarregada 
do inquérito policial-militar [...]”; 

  
 1.4 a alternativa “d” afirma que compete à Polícia Judiciária 

Militar: “requisitar da autoridade judiciária militar a prisão preventiva do indiciado”; 
  
 1.5 está claro que esta é a única alternativa incorreta porque 

a Polícia Judiciária Militar não tem competência para requisitar nada da autoridade 
judiciária militar. Assim o recorrente demonstra não conhecer a diferença entre 
“requisitar” de “mediante representação” e juntou provas que comprovam que a 
aludida alternativa está incorreta conforme demonstrado no gabarito oficial, e não 
está correta conforme tentou alegar, mas provou o contrário; 

 
 1.6 na linguagem jurídica, requisitar é requerer com 

autoridade ou exigir. A Polícia Judiciária Militar não tem competência para ordenar isso 
à autoridade judiciária militar. Nesse sentido a requisição é a exigência legal, a ordem 
emanada da autoridade competente (autoridade judiciária) para que se cumpra, se 
preste ou se faça o que esta sendo ordenado. A requisição pode ser direcionada à 
prestação de um serviço, entrega de coisas ou comparecimento de pessoas, 

 
  2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 



    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
 Belo Horizonte-MG, 25 de fevereiro de 2013. 

 
 

   (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 256/13-DRH/CRS 
 

     O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – RAFAEL MAGALHÃES 

JOHNSON interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 37 da prova “B”, da matéria LÍNGUA PORTUGUESA, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
 1.2 o candidato não anexou fotocópia da bibliografia 
pesquisada nem apresentou argumentação consistente, desta forma, o recurso está 
em desacordo com o previsto no edital que regula o certame, in verbis:  
 
    “8.3 O recurso deverá ser digitado e conter fundamentação 
    com argumentação lógica e consistente, devendo ser anexa
    da fotocópia da bibliografia pesquisada e apresentado com
    forme modelo constante no anexo "E".”  

 
    “8.9 Não serão conhecidos os recursos protocolados fora dos 
    prazos estabelecidos ou que descumpram o contido nos     
    subitens 8.2 a 8.5.” 
 
 
 2 RESOLVE:  

 
2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal. 

   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25 de fevereiro de 2013. 

 
 
 

   (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
 

 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 257 /13-DRH/CRS 
 

     O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – RODOLFO DE OLIVEIRA 

CASQUILHA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial 
da questão 38 da prova “B”, da matéria LÍNGUA PORTUGUESA, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
 1.2 o candidato não apresentou fundamentação com 
argumentação lógica consistente, desta forma, o recurso está em desacordo com o 
previsto no edital que regula o certame, in verbis:  
 
    “8.3 O recurso deverá ser digitado e conter fundamentação 
    com argumentação lógica e consistente, devendo ser anexa
    da fotocópia da bibliografia pesquisada e apresentado com
    forme modelo constante no anexo "E".”  

 
    “8.9 Não serão conhecidos os recursos protocolados fora dos 
    prazos estabelecidos ou que descumpram o contido nos     
    subitens 8.2 a 8.5.” 
 
 
 2 RESOLVE:  

 
2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal. 

   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25 de fevereiro de 2013. 

 
 
 

   (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
 

 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 260/13-DRH/CRS 
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o 
concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar 
de Minas Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – JEFERSON DOS REIS 

RODRIGUES interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito 
oficial da questão 21 da prova “B”, da matéria DIREITO PROCESSUAL PENAL 
MILITAR, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão; 
 

 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, 
verificou que, a questão 21 da prova B possui a alternativa “d” errada, sendo esta 
a alternativa fornecida pelo gabarito oficial, razão pela qual a questão foi 
formulada corretamente; 

  
 1.3 o recorrente demonstrou não conhecer a diferença 

entre requisitar e mediante representação. O artigo 254, caput, do CPPM, traz 
inserto que “a prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho 
de Justiça [...] mediante representação da autoridade encarregada do inquérito 
policial-militar [...]”; 

  
 1.4 a alternativa “d” afirma que compete à Polícia 

Judiciária Militar: “requisitar da autoridade judiciária militar a prisão preventiva do 
indiciado”; 

  
 1.5 isto posto, está claro que esta é a única alternativa 

incorreta porque a Polícia Judiciária Militar não tem competência para requisitar 
nada da autoridade judiciária militar. Assim o recorrente demonstra não conhecer 
a diferença jurídica entre “requisitar” e “mediante representação” e juntou provas 
que comprovam que a aludida alternativa está incorreta conforme demonstrado no 
gabarito oficial e não está correta conforme tentou alegar, mas provou o contrário 
ao juntar cópia do próprio CPPM; 

   
 1.6 na linguagem jurídica, requisitar é requerer com 

autoridade ou exigir. A Polícia Judiciária Militar não tem competência para ordenar 
isso à autoridade judiciária militar. Nesse sentido a requisição é a exigência legal, 
a ordem emanada da autoridade competente (autoridade judiciária) para que se 
cumpra, se preste ou se faça o que esta sendo ordenado. A requisição pode ser 
direcionada à prestação de um serviço, entrega de coisas ou comparecimento de 
pessoas, 

 



  2 RESOLVE:  
 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
 Belo Horizonte-MG, 25 de fevereiro de 2013. 

 
 

      (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 261/13-DRH/CRS 
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – EUDES CARLOS 

ANDRADE BRANCO interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 20 da prova “B”, da matéria DIREITO PROCESSUAL PENAL 
MILITAR, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão; 
 

 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que, o candidato solicita a consideração da letra “a” da questão 20 da prova B 
também como errada e, portanto, como conteria duas alternativas incorretas deveria 
resultar na anulação da aludida questão; 

  
 1.3 quanto à assertiva da letra “d”, qual seja: “qualquer 

pessoa poderá ser testemunha, à exceção da testemunha proibida de depor”, continua 
sendo a única alternativa a ser marcada porque de acordo como os artigos 351 e 355 
do CPPM, a proibida de depor poderá depor desde que atendido ao que vem disposto 
na parte final do artigo 355 do CPPM; 

  
 1.4 ainda, o artigo 353 do CPPM trata da inquirição de 

testemunhas e é claro em afirmar que tanto no inquérito policial-militar como em 
juízo, as testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que uma não 
possa ouvir o depoimento da outra. A questão retrata a expressão literal da lei. 
DECRETO-LEI Nº 1.002, Código de Processo Penal Militar: 

 
 “Inquirição separada  

Art. 353. As testemunhas serão inquiridas cada uma de per 
si , de modo que uma não possa ouvir o depoimento da 
outra.” (BRASIL, 1969) 

 
 1.5 o gabarito oficial está correto ao considerar a alternativa 

“d” como a única a ser marcada por possuir uma conceituação errada, enquanto que a 
alternativa “a”, alegada pelo recorrente possui conceituação correta e não poderia ser 
marcada porque o enunciado da questão determina marcar a alternativa incorreta, 

 
  2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 



   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
 Belo Horizonte-MG, 25 de fevereiro de 2013. 

 
 

   (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 262/13-DRH/CRS 
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – BRUNO ALVES 

RODRIGUES interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial 
da questão 18 da prova “B”, da matéria DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR, 
solicitando, ao final, revisão/anulação da questão; 
 

 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que as alegações procedem, devendo a questão ser anulada; 
  
 2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. 
 

    2.2 deferir o pedido, devendo a questão ser anulada. 
    

 2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, 
visando a efetivação deste ato. 

   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se 
 
 Belo Horizonte-MG,  25 de fevereiro de 2012. 

 
 
 

     (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  267/13-DRH/CRS 
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 os candidatos ao CFO/2013 – ALAN ANTÔNIO DA 

COSTA, DEIVID WILSON PESSOTI DE OLIVEIRA GONÇALVES, RAFAEL 
MAGALHÃES JONHSON E WALISON BARBOSA DE ALMEIDA interpuseram 
recursos administrativos por não concordarem com o gabarito oficial da questão 38 da 
prova “B”, da matéria LÍNGUA PORTUGUESA, solicitando, ao final, revisão/anulação da 
questão; 

 
 1.2 a comissão de recursos após criteriosa análise, verificou 

que o Decreto nº 7.875, de 27 de dezembro de 2012, alterou o Decreto nº 6.583, de 
29 de setembro de 2008 e que promulga o Acordo Ortográfico da língua Portuguesa, 
apresentando em seu art. 2º, o seguinte: “Parágrafo único. A implementação do 
Acordo obedecerá ao período de transição de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro 
de 2015, durante o qual coexistirão a norma ortográfica atualmente em vigor e a nova 
norma estabelecida.”; 

 
 1.3 as duas normas estão em uso e foi prorrogado o prazo  

da exigência da nova norma como única, pelo que esta Comissão Revisora apresenta 
o parecer favorável à anulação da questão em pauta, 
  
 2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer dos recursos, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. 
 

    2.2 deferir os pedidos, devendo a questão ser anulada. 
    

 2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, 
visando a efetivação deste ato. 

   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25 de fevereiro de 2012. 

 
 
 

     (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  269/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 os candidatos ao CFO/2013 – ALAN WILLIAN DE 

OLIVEIRA GOMES E WALISON BARBOSA DE ALMEIDA interpuseram recursos 
administrativos por não concordarem com o gabarito oficial da questão 26 da prova 
“B”, da matéria LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE E INSTITUCIONAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 

 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que as alegações procedem, devendo a questão ser anulada, 
 

   
 2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer dos recursos, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. 
 

    2.2 deferir os pedidos, devendo a questão ser anulada. 
    

 2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, 
visando a efetivação deste ato. 
 

   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

   (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 275/13-DRH/CRS 
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 a candidata ao CFO/2013 – JANUSA SANTOS DE 

ALMEIDA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 14 da prova “B”, da matéria DIREITO PENAL MILITAR, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 

 
 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 

que as alegações procedem, devendo a questão ser anulada, 
  
 2 RESOLVE:  

 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. 
 

    2.2 deferir o pedido, devendo a questão ser anulada. 
    

 2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, 
visando a efetivação deste ato. 

   
 Publique-se, registre-se e cumpra-se 
 
 Belo Horizonte-MG,  25 de fevereiro de 2012. 

 
 

    (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  279  /13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – JOÃO PAULO PEREIRA 

DE SOUZA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial 
da questão 13 da prova “B”, da matéria DIREITO PENAL MILITAR, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
 1.2 o candidato não fundamentou o pedido com 
argumentação lógica, deixando de cumprir o previsto no subitem 8.3 e 8.9 do edital 
que regula o certame, in verbis: 
  

 “8.3 O recurso deverá ser digitado e conter 
fundamentação  com argumentação lógica e 
consistente, devendo ser  anexada fotocópia da 
bibliografia pesquisada e apresentado  conforme 
modelo constante no anexo "E".” 

 
 8.9 Não serão conhecidos os recursos protocolados fora dos 
 prazos estabelecidos ou que descumpram o contido nos 
 subitens 8.2 a 8.5.” 

  
 

 2 RESOLVE:  
 
 
2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal. 

 
      
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

   (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 



 

 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  280/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – WALISON BARBOSA DE 

ALMEIDA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 17 da prova “B”, da matéria DIREITO PENAL MILITAR, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
 1.2 o candidato não fundamentou o pedido com 
argumentação lógica, deixando de cumprir o previsto no subitem 8.3 e 8.9 do edital 
que regula o certame, in verbis: 
  

 “8.3 O recurso deverá ser digitado e conter 
fundamentação  com argumentação lógica e 
consistente, devendo ser  anexada fotocópia da 
bibliografia pesquisada e apresentado  conforme 
modelo constante no anexo "E".” 

 
 8.9 Não serão conhecidos os recursos protocolados fora dos 
 prazos estabelecidos ou que descumpram o contido nos 
 subitens 8.2 a 8.5.” 

  
  

 2 RESOLVE:  
 
 
2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal. 

 
      
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

   (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 



 

 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  286 /13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – RAFAEL AUGUSTO 

MATEUS MACHADO interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 11 da prova “B”, da matéria DIREITO PENAL MILITAR, 
solicitando, ao final, revisão/anulação da questão; 
 
 1.2 o candidato não anexou fotocópia da bibliografia 
pesquisada para fundamentar o pedido, deixando de cumprir o previsto no subitem 
8.3 e 8.9 do edital que regula o certame, in verbis: 
  

 “8.3 O recurso deverá ser digitado e conter 
fundamentação  com argumentação lógica e consistente, 
devendo ser  anexada fotocópia da bibliografia 
pesquisada e apresentado conforme modelo constante no 
anexo "E".” 

 
 8.9 Não serão conhecidos os recursos protocolados fora dos 
 prazos estabelecidos ou que descumpram o contido nos 
 subitens 8.2 a 8.5.” 
   

 
 2 RESOLVE:  

 
2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal. 

 
      
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

    (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 287/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – JOÃO PAULO PEREIRA 

DE SOUZA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial 
da questão 12 da prova “B”, da matéria DIREITO PENAL MILITAR, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
 1.2 o candidato não anexou fotocópia da bibliografia 
pesquisada para fundamentar o pedido, deixando de cumprir o previsto no subitem 
8.3 e 8.9 do edital que regula o certame, in verbis: 
  

 “8.3 O recurso deverá ser digitado e conter 
fundamentação  com argumentação lógica e consistente, 
devendo ser  anexada fotocópia da bibliografia 
pesquisada e apresentado conforme modelo constante no 
anexo "E".” 

 
 8.9 Não serão conhecidos os recursos protocolados fora dos 

 prazos estabelecidos ou que descumpram o contido nos 
 subitens 8.2 a 8.5.” 
  

  
 2 RESOLVE:  

 
2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal. 

 
      
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25 de fevereiro de 2013. 

 
 

   (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 288/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – MARCOS GONÇALVES 

DOS REIS interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 11 da prova “B”, da matéria DIREITO PENAL MILITAR, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
 1.2 o candidato não anexou fotocópia da bibliografia 
pesquisada para fundamentar o pedido, deixando de cumprir o previsto no subitem 
8.3 e 8.9 do edital que regula o certame, in verbis: 
  

 “8.3 O recurso deverá ser digitado e conter 
fundamentação  com argumentação lógica e consistente, 
devendo ser  anexada fotocópia da bibliografia 
pesquisada e apresentado conforme modelo constante no 
anexo "E".” 

 
 8.9 Não serão conhecidos os recursos protocolados fora dos 
 prazos estabelecidos ou que descumpram o contido nos 
 subitens 8.2 a 8.5.” 
 
   

 
 2 RESOLVE:  

 
2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal. 

 
      
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

   (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 132 /13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
2 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – EDINEY JUNIOR 

FERREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial 
da questão 18 da prova “B”, da matéria DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR, 
solicitando, ao final, revisão/anulação da questão; 
 
 1.2 o candidato deixou de cumprir o previsto nos subitens 
8.2 e 8.9 do edital que regula o certame, in verbis: 
  

“8.2 Os recursos deverão ser dirigidos ao Diretor de 
Recursos Humanos, exceto para o previsto no subitem 
8.2.1, em única instância, e deverão ser 
protocolados pessoalmente pelo candidato ou seu 
procurador, legalmente nomeado, com firma 
reconhecida, contendo cópia da identidade do 
procurador, com documentação original, dentro do 
prazo previsto no subitem 8.1 deste edital, não se 
admitindo qualquer outra forma de encaminhamento.
  
8.9 Não serão conhecidos os recursos protocolados fora 
dos prazos estabelecidos ou que descumpram o contido 
nos subitens 8.2 a 8.5.” 
 

 2 RESOLVE:  
 
2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal. 

      
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 134/13-DRH/CRS 
 

   O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e 

 
3 CONSIDERANDO QUE:  

 
 1.1 o candidato ao CFO/2013 – MAURÍCIO 

BOAVENTURA RIBEIRO interpôs recursos administrativos por não concordar com o 
gabarito oficial das questões 25, 28 e 33 da prova “B”, das matérias DIREITO 
ADMINISTRATIVO, LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE E INSTITUCIONAL e DIREITO PENAL, 
respectivamente, solicitando, ao final, revisão/anulação das questões; 
 
 1.2 o candidato deixou de cumprir o previsto nos subitens 
8.2 e 8.9 do edital que regula o certame, in verbis: 
  

“8.2 Os recursos deverão ser dirigidos ao Diretor de 
Recursos Humanos, exceto para o previsto no subitem 
8.2.1, em única instância, e deverão ser 
protocolados pessoalmente pelo candidato ou seu 
procurador, legalmente nomeado, com firma 
reconhecida, contendo cópia da identidade do 
procurador, com documentação original, dentro do 
prazo previsto no subitem 8.1 deste edital, não se 
admitindo qualquer outra forma de encaminhamento.
  
8.9 Não serão conhecidos os recursos protocolados fora 
dos prazos estabelecidos ou que descumpram o contido 
nos subitens 8.2 a 8.5.” 
 

 2 RESOLVE:  
 
2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal. 

      
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 


